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10 ianuarie 2018 


Scrisoarea de Contabilitate 


Adresată managementului financiar al 
Institutului Teologic Adventist Cernica 
Cernica, Ilfov, Romania 


Am auditat Situațiile Financiare ale Institutului Teologic Adventist pentru anul financiar care s-a 
încheiat la 31 Decembrie 2016 în concordanță cu Standardele Internaționale de Audit general 
acceptate de Biserica Adventista de Ziua a Șaptea. 


Pe baza auditului avem următoarele observații: 


Recuperarea cheltuielilor cu utilităţile 


Înregistrarea sumelor încasate din recuperarea cheltuielilor cu utilitîţile şi transportul, de la 
salariaţii care locuiesc în campus a fost făcută necorespunzător  în sensul că în contabilitate desi 
exisistă un cont 739905 „Utilităţi personal” doar o parte din aceste recuperi au fost înregistrate in 
el , o alta parte a fost înregistrată în contul 739904 „Masa si cazare personal” amestecat cu sumele 
plătite de salariaţi pentru masă şi cazare, iar o altă parte în contul 739903 „Venituri diverse”. 
Evident că nu se poate verifica dacă sumele au fost plătite integral sau dacă au fost corect 
calculate . 


Se recomandă înregistrarea tuutror acestor recuperări de cheltuieli în conturi distincte, după 
natura veniturilor astfel: venituri din recuperare utilităţi, venituri din transport, venituri din plata 
masa, venituri din chirie dacă este cazul. În cadrul acestor conturi puteţi sa tineti cate analitice 
considerati că este necesar. 


Cheltuielile cu bursele copiilor 


Cheltuielile cu sumele provenite din alocatia copiilor redirectionată către alte instituţii de 
invaţământ ale bisericii au fost înregistrate în contul 6582 Donaţii împreuna cu alte cheltuieli de 
donaţii efectuate de organizaţie. 


Se recomandă separarea cheltuielilor cu bursele copiilor de alte cheltuieli de donaţie,şi 
clasificarea acestora în situaţiile financiare la capitolul cheltuieli de personal. . 
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Alocatie necuvenită 


In anul 2016 consiliul de administraţie a aprobat acordarea unui bonus salarial, respectiv 
decontarea de haine pentru şoferi, în limita sumei de 500 de lei de persoană, beneficiu care nu 
este inclus în politica salarială a organizaţiei sau a bisericii din România. În plus acest bonus a 
fost acordat pe baza decontului de diverse facturi de haine, care au fost apoi înregistrate în 
contabilitate ca şi cheltuieli administrative, în contul 60402 „Materiale diverse” Aceste bonusuri 
evident sunt cheltuieli de personal şi trebuiau înregistrate ca atare dar şi trecute pe statul de plată 
al lunii în care au fost acordate deoarece sunt venituri impozabile. 


Se recomandă respectarea politicilor de personal ale organizaţiei şi de asemenea se recomandă 
clasificarea corectă în vederea impozitării a tuturor alocaţiilor de personal acordate. 


Diurna pentru profesorii straini 


In cursul anului 2016 organizatia a platit diurna profesorilor din strainatate care au venit sa predea 
pentru perioade scurte de timp. 
Suma acordata a fost de 200 euro pentru fiecare profesor pentru fiecare perioada in care acesta 
a venit in Romania. Conform reglementarilor nationale diurna este un drept salarial neimpoabil ce 
poate fi acordat doar salariatilor în situaţia în care acestia se deplaseaza in interesul serviciului. 
Diurna acordata profesorilor din strainatate nu are nicio baza legala pentru a fi acordată. 


Se recomandă acordarea diurnei doar în cazurile aprobate de lege. 


Cheltuieli înregistrate necorespunzător 


In cursul anului 2016, au fost înregistrate in contul 60402 „Materiale diverse” alături de cheltuielile 
cu materialele de curăţenie sau de întretinere a curţii şi cheltuieli cu obiectele de inventar care ar 
fi trebuit înregistrate distinct şi binenţeles inventariate la anumite perioade. Aceste obiecte sunt: 
stupi 4 bucati, bancute parc fără specificaţie de cantitate, container gunoi, masa de tenis şi altele. 


Se recomandă înregistrarea tuturor tranzacţiilor în conformitate cu standardele sau 
reglementările contabile naţionale şi internaţionale, precum şi cu Manualul de Contabilitate 
Adventist. 


Inventarierea fizică patrimoniului 


În conformitate cu Legea contabilității 82/1992 și OMFP 2861/2009 toate persoanele juridice din 
Romania sunt obligate să efectueze inventarierea patrimoniului cel puțin odata pe an cu ocazia 
închiderii exercitiului financiar la 31 decembrie. In cazul nerespectării cerintelor legale stipulate 
mai sus entitatea poate fi amendată. Resposabilitatea pentru efectuarea inventarierii revine 
administratorilor entității. 
La 31 decembrie 2016 inventarierea patrimoniului cerută de legislație nu a fost efectuată. 
Inventarierea mijloacelor fixe a fost începută dar nu a fost finalizată, iar toate celelalte active nu 
au fost inventariate 


Se recomandă efectuarea inventarierii anuale in conformitate cu legislatia din Romania. 







Vă mulţumim pentru colaborarea din timpul auditului şi sperăm că recomandările noastre vă vor 
fi de folos. 


Camelia Manea 


GENERAL CONFERENCE AUDITING SERVICE 


Destinatari:  R. Paraschiv, C. Barbulescu,     G. Diaconu       E.    Calugaru,   F. Cîrnu 








 1.   FINANCIAL SUMMARY O        Institutul Teologic Adventist Cernica Romanian
Name of Organization Code Number Union


For Year Ended    Currency used : RON
(Prepare this form in local currency.  Eliminate cents. See additional instructions on reverse side.)


                                           CURRENT ASSETS


  2.   Cash 2,570,675                   
  3.   Securities and Investments -                                  
  4.   Accounts Receivable - Net 1,462,690                   
  5.   Notes and Loans Receivable - Net -                                  
  6.   Supplies Inventories and Prepaid Expenses 41,805                        
  A.          Total Current Assets 4,075,170                     


                                           FIXED  ASSETS
  B.          Total Fixed Assets - Net     141,908                        


                                           OTHER ASSETS
  7.   Total Other Assets - Operating -                                  
  8.   Cash, Bank and Investments Other Than Operating -                                  
  9.   Miscellaneous Assets Other Than Operating -                                  
  C.          Total Other Assets -                                    


  D.          Total Assets        4,217,078                     


                                           CURRENT LIABILITIES
 10.  Accounts Payable and Accrued Expense 290,907                      
 11.  Notes and Loans Payable -                                  
 12.  Agency (Trust) Funds -                                  
 13.  Deferred Income 293,148                      
  E.          Total Current Liabilities 584,055                        


                                           OTHER LIABILITIES
 14.  Other Liabilities - Operating -                                  
 15.  Miscellaneous Liabilities Other Than Operating -                                  
 16.  Investment in Plant - Payables -                                  
  F.          Total Other Liabilities -                                    


  G.         Total Liabilities 584,055                        


                                   NET WORTH/FUND BALANCES
 17.  Unallocated & Allocated Operating Net Worth/Fund Balances 3,491,115                   
 18.  Allocated  Capital Net/Worth Fund Bal. (Lines 17+18=A+7-E-14) -                                  
 19.  Nonexpendable Fund Balances (Lines 8+9-15) -                                  
 20.  Net Investment in Plant Fund Balance (Lines B-16) 141,908                      
  H.*        Total Net Worth/Fund Balances 3,633,023                     


  I.          Total Liabilities and Net Worth/Fund Balances 4,217,078                     


In order to make the F-50 financial  indicators more  meaningful, the above figures  include  duplications of assets
and  liabilities  resulting  from  inter-fund   borrowing  not  eliminated  between operating, plant and other funds as
follows: (Lines 21 + 22 = 23 + 24).


                                                Operating                    Plant                    Other                       Total
 21.    Current Assets                                                    XXX                       XXX                                            ______________     ______________   ______________      _________________
 22.    Other Assets                                               ______________     ______________   ______________      _________________
 23.    Current Liabilities                                                XXX                       XXX                                             ______________     ______________   ______________      _________________
 24.    Other Liablities                                              ______________     ______________   ______________      _________________


31 December, 2016







       SUMMARY OF CHANGES IN NET WORTH/FUND BALANCES   


CHANGES DUE TO OPERATING ACTIVITIES:
 J.    Earned Operating Income (Not Donations & Appropriations) 1,647,870                   
 K.    Operating Expense (4,671,354)                  
 L.            Increase (Decr.) From Operations (Excluding Donations) (3,023,484)                  
 M.    Net Operating Donations & Appropriations Rcvd & Retained 4,138,365                   
 25.          NET INCREASE (DECR.) FROM OPERATIONS 1,114,881                     


CHANGES DUE TO ACTIVITY OTHER THAN OPERATING:
 N.    Net Increase (Decr.) (Excl Net Increase (Decr.) From Operating) -                                  
 O.    Exchange Adjustment (Not Applicable when local currency used) -                                  
 26.          NET INCREASE (DECR.)  OTHER THAN OPERATING -                                    


TOTAL CHANGE IN NET WORTH/FUND BALANCES FOR THE YEAR
 27.   Net Incr. (Decr.) in Total Net Worth/Fund Balances in This Period 1,114,881                     
 P.    PREVIOUS TOTAL NET W/FUND BAL as reported  on Last F-49 2,518,139                     
 Q.*  PRESENT TO DATE TOTAL NET WORTH/FUND BALANCES 3,633,020                     


                    MISCELLANEOUS INFORMATION


 28.   Working Capital (Deficit) (Line A - E ) 3,491,115                   


 29.   Required Working Capital Per Policy 1,067,392                   
 
 30.   A/R: Higher Organ                     Church remit   


 31.   Net Assets of Funds held as Trustee


* Lines H & Q Must Agree


Instructions for Reporting Organizations:


Please   use   typewriter   in  completing  this  summary.   It  is  to  be prepared in  TRIPLICATE  immediately after 
completing  the  statement  before  the  audit.   The  ORIGINAL  is  to  be  kept for the  Auditor  with the unaudited
financial  statement. The DUPLICATE copy is to be sent  to  the  Assistant  Treasurer  of  the General Conference 
of Seventh-day  Adventists,  6840 Eastern Avenue,  NW, Washington,  DC 20012,  USA.  The  TRIPLICATE  is for
the Reporting Organization's file.


Date     Prepared by : Position            Name


Date    Approved by : Chief Financial Officer's Signature


Instructions for Auditors:
Please make  TWO  copies of the F-49.   ONE  copy  of the financial statement including the auditor's report, and 
ONE  copy  of  the F-49  are  to  be  forwarded  to  the  Director  of Archives  and  Statistics,  General Conference
Seventh-day  Adventists , 6840 Eastern Avenue, NW, Washington, DC 20012, USA. The second copy of the F-49                                                                      
is for the Auditor's file.  (Note:  if  the  changes  are  few  and  can  be made in a clear manner on the original F-49 
prepared by the Reporting  Organization, simply photocopy the corrected F-49; otherwise it must be retyped).


                                                        For   Fixed Ex
Audited By:                  Camelia Manea  Year Ended:   change rate 1 US $= RON 0.235222


Date:     10 January 2018  Auditor's Signature


                                                                                                                           Form  F-49  (Revised 1984)


December 31, 2016





		F-49






  


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membrilor Comitetului de Audit al 
Institutului Teologic Adventist Cernica 
Cernica, Ilfov, Romania 
 


Am auditat situațiile financiare ale Institutului Teologic Adventist Cernica care cuprind situația 
poziției financiare la 31 decembrie 2016 si 2015, contul de profit si pierdere, situaţia modificărilor 
capitalurilor proprii, situaţia fluxului de numerar și un sumar al politicilor contabile semnificative 
precum și alte note explicative. 


Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare 
 
Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare 
în conformitate cu principiile contabile general acceptate de Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, 
și pentru acel control intern pe care îl consideră necesar pentru întocmirea situațiilor financiare 
care să nu fie afectate de denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii. 


Responsabilitatea auditorului 


Responsabilitatea noastră, în calitate de auditori interni ai Conferinței Generale a Bisericii 
Adventiste de Ziua a Șaptea, este de a exprima o opinie asupra acestor situații financiare, pe baza 
auditului nostru. Noi am efectuat auditul nostru în conformitate cu standardele internaționale de 
audit general acceptate de către Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea. Aceste standarde cer ca 
noi să respectăm cerințele etice în planificarea și efectuarea auditurilor pentru a obține o asigurare 
rezonabilă că situațiile financiare sunt lipsite de denaturări semnificative. 


Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele 
și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de judecata 
auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, datorate 
fraudei sau erorii. În cadrul acestor evaluări ale riscului, auditorul ia in considerare controlul intern 
relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în scopul de a stabili 
procedurile de audit care sunt corespunzătoare în circumstanțele date, dar nu si in scopul 
exprimării unei opinii cu privire la eficacitatea controlului intern al entității. Un audit include, de 
asemenea, aprecierea caracterului adecvat al politicilor contabile utilizate și a caracterului 
rezonabil al estimărilor contabile elaborate de conducere, precum și evaluarea prezentării generale 
a situațiilor financiare. 
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Noi credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui 
baza opiniei noastre de audit cu rezerve. 


Baza pentru Opinia cu Rezerve 


Managementul nu a înregistrat în situaţiile financiare un provizion adecvat pentru creanţele a căror 
încasare este incertă, ceeace este o încălcare a cerinţelor standardelor naţionale şi internaţionale 
de contabilitate. Dacă acest provizion ar fi fost înregistrat conturile de creanţe şi activele nete ale 
organizaţiei ar fi fost diminuate cu 176,133.06 lei. 


Managementul nu a ţinut şi prezentat o evidenţă corespunzătoare a imobilizărilor corporale 
dobândite şi a folosinţei acestora. În lipsa acestor informaţii noi nu avem suficiente probe de audit 
pentru a ne forma o opinie privind soldurile si tranzacţiile legate de activele imobilizate. 


Opinia cu Rezerve 


În opinia noastră, în calitate de auditori interni ai Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de 
Ziua a Șaptea, cu excepţia efectelor problemelor descrise în Baza pentru Opinia cu Rezerve, 
situațiile financiare prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a 
Institutului Teologic Adventist Cernica la data de 31 decembrie 2016 și 2015 precum și 
performanța sa financiară și fluxurile de numerar pentru anii încheiați la această dată, în 
conformitate cu principiile contabile general acceptate de către Biserica Adventistă de Ziua a 
Şaptea. 


 
Alte substante 


În legătură cu verificarea noastră, am redactat un raport în 10 January 2018 referitor la 
conformarea cu Politicile de Lucru al Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. 


 


  


10 January 2018 


 


 








10 ianuarie 2018 


Membrilor Comitetului de Audit al 
Institutului Teologic Adventist Cernica 
Cernica, Ilfov, Romania 


Scrisoarea de Comunicare a Auditului situațiilor financiare pentru anul încheiat la 
31 decembrie 2016 


DEFICIENTE DE CONTROL INTERN 


In planificarea si efectuarea auditului nostru privind situatiile financiare ale Institutului Teologic 
Adventist Cernica am luat in considerare controlul intern al organizatiei ca bază pentru 
elaborarea procedurilor noastre de audit cu scopul de a exprima o opinie asupra situațiilor 
financiare, dar nu pentru scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al 
acesteia. În consecință, nu ne exprimăm o opinie asupra eficacității controlului intern al 
organizației. 


Un deficit de control există atunci când proiectarea sau implementarea  controlului nu permite 
conducerii sau angajaților, în cursul normal al exercitării funcțiilor lor atribuite, să prevină, să 
detecteze si să corecteze denaturările în timp util. 


Un deficit semnificativ este o deficiență, sau o combinație de deficiențe, în controlul intern, care 
este mai puțin importantă decât o deficiență semnificativă, dar suficient de importantă pentru a 
merita o atenție de către cei însărcinați cu conducerea. 


Considerația noastră de control intern a fost pentru scopul limitat descris în primul paragraf de mai 
sus și nu ar identifica neapărat toate deficiențele din controlul intern care ar putea fi deficiențe 
semnificative sau puncte slabe semnificative. 


Noi consideram că urmatoarele deficienţe sunt deficienţe semnificative de control intern: 


Lipsa control intern asupra conturilor de numerar 


Organizaţia efectuează un numar semnificativ de tranzacţii cu numerar din casierie. Suma totala 
tranzacţionată prin casierie în anul 2016 este de 1.076.838,95 lei ceeace înseamnă aproximativ 
60% din totalul tranzactiilor exceptând alocatiile primite. 
In anul 2016 casieria nu a fost verificaţă fizic niciodată deşi procedurile de control intern solicită 
verificarea casieriei de cel puţin trei ori pe an. 
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Membrilor comitetului de audit al 
Institutului Teologic Adventist Cernica 
P a g e | 2 


Se recomandă revizuirea procedurilor de control intern privind casieria şi efectuarea 
modificărilor care se impun pentru a asigura protecţia activelor aflate în casierie precum şi 
respectarea procedurilor de control intern stabilite pentru verificarea casieriei. 
Se recomandă de asemenea reducerea numarului de tranzacţii desfăşurate prin casierie şi 
mutarea lor prin bancă. 


Provizion pentru client incerţi 


Managementul nu a efectual la sfarsitul anului 2016 o analiza a posibilităţii de colectarea a 
creanţelor şi nu a înregistrat un provision pentru client incerti . 
Din analiza efectuaţă de noi asupra capacitîţii organizaţiei de a încasa creanţele de la diversi 
debitori am constat că există mai multi debitori a căror încasare în viitor este improbabilă. Datorită 
următoarelor : 


1. Pentru suma de 8.438 lei de încasat de la fondul unic pentru concedii medicale nu există
nicio cerere înregistrată în termenul legal stabilit de lege pentru recuperarea creanţei


2. Pentru suma de incasat de la ROSAL conform parteneriatul avut precum si pentru utilitaţile
ultimei luni de activitate adică creanţa de 124,205.05 lei nu există o asigurare rezonabilă că
această sumă va putea fi încasată în viitor deoarece parteneriatul a încetat in iunie 2016.


3. In cadrul creanţelor de la studenţi există creanţe de 43,489.96 lei de primit de la studenţi
care au fost exmatriculaţi sau nici macar nu au început cursurile ( vezi cazul studentilor
straini). Vechimea acestor cranţe depaseste doi ani.


Acesta este unul din motivele pentru care opinia noastră asupra situaţiilor financiare va fi cu 
rezerve. 


Se recomandă evaluarea creantelor la fiecare sfarsit de an si inregistrarea unui provizion 
adecvat pentru creantele incerte. Se recomandă de asemenea luarea tuturor masurilor 
pentru recuperarea creanţelor înainte de termenul de prescripţie. 


Registrul mijloacelor fixe 


Organizația are un registru detaliat al imobilizarilor corporale dar înregistrările din acesta nu sunt 
clare şi complete. Datele din registrul mijloacelor fixe nu a fost reconciliat cu soldurile acestor 
active din cartea mare. În plus descrierea activului este neclară, nu există criterii de identificare a a 
activelor similare şi nu este identificat utilizatorul activului, nu este specificat dacă este un singur 
articol sau mai multe iar durata utila de viată nu corespunde politicilor aplicabile tuturor entitaților 
bisericii și este aplicată inconsistent.  
In plus un inventar fizic al activelor nu a fost efectuat în ultimii trei ani. 
Noi nu am putut sa determinam existența mai multor echipamente cum ar fi: mobilier camera de 
rugaciune, mocheta, vas de expansiune si altele.  


Un control intern efectiv privind activele fixe include urmatoarele: 


 Un registru detaliat  care sa contină cel putin urmatoarele informatii:


• Descrierea completa a activelor însoţită de locaţia în care se găseşte sau de utilizatorul
activului, pentru a putea fi usor identificat.


• Costul, dacă este cumparat, sau valoarea justă stabilita conform politicilor daca este donat
• Data punerii in functiune
• Durata de viata utila estimata conform politicilor







Membrilor comitetului de audit al 
Institutului Teologic Adventist Cernica 
P a g e | 3 


• Metoda de amortizare


• Cheltuiala cu amortizarea și deprecierea acumulată pentru anul curent
• Data casarii si prețul de vânzare, dacă este cazul


 Autorizatia din partea bordului sau a altui comitet desemnat de acesta pentru achiziția noilor 
active imobilizate dar si pentru cedarea acestora prin vanzare sau casare.


 Politică de capitalizare scrisă, aprobată de bord sau alt comitet desemnat de acesta , privind 
stabilirea unui cost minim al echipamentelor care se recunosc ca active imobilizate.


 Periodic invetarierea fizica a activelor și ajustarea înregistrărilor contabile în conformitate cu 
rezultatele inventarului fizic


Se recomandă ca registrul detaliat al mijloacelor fixe sa fie menținut și actualizat conform 
cerintelor de control intern și reconcilierea acestuia cu înregistrările din cartea mare.
De asemenea se recomandă ca Organizația sa efectueze un inventar fizic al tuturor 
echipamentelor deţinute  și să ajusteze înregistrarile contabile cu rezultatele inventarierii. 


Lipsă controlul intern privind inregistrarile contabile 


In anul 2016 organizaţia a capitalizat mai multe echipamente în sumă totală de 24.448.92 lei 
aceste echipamente neîndeplinind condiţiile de recunoaştere ca active fixe, respectiv având costul 
sub valoarea stabilită prin politici, dar şi caracterul de cheltuieli de personal. Situațiile financiare ale 
organizatiei au fost semnificativ denaturate de aceste înregistrări atat in ce priveste imobilizările 
corporale dar si contul de profit şi pierdere. Noi am propus şi managementul a acceptat ajustarea 
tuturor acestor înregistrări eronate pentru prezentarea corectă a rezultatului activităţii desfăşurate 
de Organizaţie. 


Se recomandă imbunatatirea procesului înregistrarilor contabile pentru a ne asigura ca 
inregistrarile contabile sunt lipsite de denaturari semnificative. 


Alte aspecte financiare 


Următoarele aspecte nu sunt deficienţe semnificative de controlul intern, dar sunt incluse aici 
pentru a vă atrage atenţia. 


Evidenţă necorespunzătoare a veniturilor si cheltuielilor restricţionate 


Organizaţia a primit in 2016 alocatii din zecime de la conferinte de 3.950.000 lei reprezentând 
peste 80 % din totalul veniturilor organizaţiei. Aceste alocaţii fiind din zecime au o restricţie 
generală în ceeace priveşte folosirea lor. Organizaţia nu a ţinut o evidenţă separată a cheltuielilor 
care pot fi făcute din zecime de cele care nu pot fi făcute din zecime. În opinia noastră organizaţia 
a utilizat zecime în scopuri nepermise de politică dar noi nu am putut să determinăm suma exactă 
pe care organizaţia a utilizat-o în scopuri nepermise de politică, deoarece evidenţa contabilă nu 
este ţinută corespunzător. 


Se recomandă ca sumele primite ca suport din zecime să fie folosite doar în activitatea 
pentru care au fost destinate şi de asemenea se recomandă ţinerea unei evidenţe contabile 
adecvate a cheltuielilor aprobate a fi efectuate din zecime. 
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Institutului Teologic Adventist Cernica 
P a g e | 4 


Venituri studenţi cazare si masa 


Veniturile din casarea si masa studenţilor sunt înregistrate în contabilitate în momentul plăţii lor şi 
nu în momentul în care apare obligaţia studenţilor sau altfel spus pentru aceste venituri se ţine o 
contabilitate de numerar şi nu o contabilitate de angajament. Managementul a decis să utilizeze 
acest mod de înregistrare datorită schimbărilor continue care apar în situaţia plătitorilor. 
Indiferent de metoda aleasă organizaţia trebuie să aibă un sistem de control intern privind 
încasarea integrală a acestor creanţe de la studenţi. În opinia noastră în anul 2016 contravaloarea 
acestor servicii nu a fost integral înregistrată, diferenţa calculată de noi fiind semnificativă de 
163,462.00 lei. Calculele noastre s-au bazat pe politica organizaţiei privind numarul de mese pe 
care studenţii interni trebuie să le achite si numarul de zile de scoala din anul financiar. 


Se recomandă gasirea celei mai bune variante de înregistrarea a acestor venituri în 
perioada la care se refera si de asemenea se recomanda stabilirea unei proceduri de 
control intern privind verificarea exhaustivităţii înregistrării veniturilor. 


Gestionarea riscului 


Fiecare organizație, indiferent de mărime, ar trebui să aibă un proces de control intern pentru a 
ajuta la gestionarea riscului la nivel de organizație. Riscul de fraudă în cadrul unei organizații, nu ar 
trebui să fie neglijat. Următoarele întrebări pot fi folosite de către membrii de conducere, consiliile 
de administrație, și comitetele de audit ca punct de plecare să ia în considerare eficacitatea 
procesului de control intern al organizației. 
1. Există un proces sau o funcție în cadrul organizației responsabilă pentru evaluarea și
monitorizarea riscurilor?
2. Funcționează sistemul de controlul intern conform planului?
3. Există un mecanism de raportare în cadrul organizației care creează un sistem adecvat de
verificări  pentru prevenirea fraudei și gestionarea riscurilor?
4. Sunt rapoarte financiare și alte informații prezentate cu exactitate, în timp util, și în mod corect?
5. Este procesul de gestionare a riscurilor, de control intern, precum și procesele de management
evaluate și revizuite pentru a vedea daca sunt eficiente?
6. Au fost luate masuri de prevenire pentru toate riscurile semnificative ?
7. Sunt elementele constitutive ale organizației prevăzute cu asigurări de încredere in care activele
sunt protejate în mod corespunzător?


CONFORMITATEA CU REGULAMENTUL DE LUCRU 


Raport de conformitate cu regulamentul 


Ca parte a auditului nostru am testat conformitatea cu Regulamentul de Lucru al Bisericii 
Adventiste de Ziua Șaptea așa cum sunt relatate in ”politicile de baza” si am redactat un raport de 
conformitate in data de 17 februarie 2017. Raportul nostrum dezvaluie cazurile de non 
conformitate care au venit în atenţia noastră în timpul auditului. 


Acoperirea de asigurare 


Regulamentul de lucru GCWP S 60 05 cere auditorilor să informează comitetul de conducere, 
dacă prevederile cu privire la poliţele de asigurare sunt în armonie cu regulamentul de lucru. În 
legătură cu auditul nostru, nimic nu a venit în atenția noastră, care sa ne determine sa credem ca 
asigurările Institutului Teologic Adventist nu sunt in armonie cu regulamentul de lucru cu privire la 
asigurări. 
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COMUNICARI  NECESARE  DE  AUDIT 


Standardele de audit general acceptate de către Biserica Adventista de Ziua a Șaptea cer ca noi 
să comunicam următoarele aspecte la cei răspunzători de supravegherea procesului de raportare 
financiară: 


Responsabilitatea auditorilor 


După cum se menționează in Scrisoarea de angajament din data de 21 noiembrie 2016 
responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie asupra situațiilor financiare pe baza auditului 
nostru. Auditul nostru s-a efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit adoptate 
de Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea. Aceste standarde cer ca noi să planificăm și să efectuăm 
auditul pentru a obține o asigurare rezonabilă, mai degrabă decât absolută, asigurare că situațiile 
financiare sunt lipsite de denaturări semnificative. Deoarece un audit este conceput pentru a oferi o 
asigurare rezonabilă, dar nu absolută, și nu este proiectat pentru a include o examinare detaliată a 
fiecarei tranzacții, există riscul ca denaturări semnificative pot exista și să nu fie detectate de noi. 


Politici contabile semnificative 


Conducerea este responsabilă pentru selectarea și utilizarea unor politici contabile 
corespunzătoare. Politicile contabile semnificative utilizate de instituție sunt prezentate in nota 2 la 
situațiile financiare. 
Nu există politici contabile noi adoptate, aplicarea politicilor existente nu a fost modificată pe 
parcursul anului auditat. Noi nu am observat nicio tranzacție încheiată de organizaţie în cursul 
anului care  să fi fost semnificativă și neobișnuită, despre care standarde profesionale ne impun să 
vă informam. 


Hotărârile de management și estimări contabile 


Estimările contabile sunt o parte integrantă din situațiile financiare întocmite de conducere și se 
bazează pe cunoștințele și experiența conducerii privind evenimentele trecute și actuale și ipoteze 
despre evenimentele viitoare. Unele estimări contabile sunt deosebit de sensibile din cauza 
importanței acestora pentru situațiile financiare și din cauza posibilității ca evenimentele viitoare sa 
afectează in mod diferit semnificativ față de cele așteptate. 


Încasarea creanțelor – Este responsabilitatea conducerii să facă estimări privind încasarea 
creanțelor pe baza experienței anterioare privind încasarea și pe baza naturii creanțelor. Noi am 
evaluat factorii utilizați de conducere pentru stabilirea provizionului privind debite neîncasate 
pentru a determina dacă acesta este rezonabil în raport cu situațiile financiare luate ca întreg 


Cheltuieli cu amortizarea - Este responsabilitatea conducerii să facă estimări cu privire la 
cheltuielile cu amortizarea, pe baza duratelor de viață utilă ale activelor imobilizate. Am evaluat 
duratele utilizate de conducere pentru a stabili viața utilă și cheltuielile de amortizare pentru a 
determina dacă acestea sunt rezonabile în raport cu situațiile financiare luate ca întreg. 


Evaluarea inventar - Este responsabilitatea conducerii de a face estimări cu privire la valoarea 
realizabilă netă a stocurilor, inclusiv evaluarea uzurii morale. Am evaluat factorii utilizați de 
conducere la evaluarea valoarea soldului de inventar și soldurile conturilor aferente pentru a stabili 
dacă acestea sunt rezonabile în raport cu situațiile financiare luate în ansamblu. 
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Ajustări semnificative de audit 


Ajustările de audit sunt corecții propuse din audit și care ar putea, în opinia noastră, fie individual, 
fie în ansamblu, avea un efect semnificativ asupra procesului de raportare financiară, fie 
înregistrate sau nu. Aceasta include ajustări care în opinia noastră ar putea să nu fi fost detectate 
decât prin procedurile de audit aplicate. 


Pentru anul auditat au fost propuse ajustări semnificative pentru a reclasifica sumele înregistrate 
ca active fixe care erau in realitate cheltuieli de personal în sumă de 24,448.92 lei 
Efectul net al acestor ajustări a fost reducerea activelor fixe cu 24,448.92 lei reducerea activului 
net  activului net cu 24,448.92 lei. 


Denaturări necorectate 


Standardele de audit ne cer să dezvăluim efectele oricărei denaturări necorectate identificate de 
noi în timpul angajamentului în vigoare și cu referire la cea mai recentă perioadă prezentată, care  
conducerea consideră ca sunt nesemnificative, atât individual, cât și în ansamblu, pentru situațiile 
financiare luate ca întreg. 


Nu au existat denaturări identificate de noi în timpul auditului, care nu au fost corectate. 


Alte informații prezentate de conducere conținute in situațiile auditate 


În cazul în care managementul a pregătit si alte informații care să însoțească situațiile financiare 
auditate, ne-ar preciza acest fapt, și am discuta responsabilitatea noastră în ceea ce privește astfel 
de informații, procedurile efectuate de noi, precum și rezultatele obtinute. 


Situațiile financiare auditate nu sunt însoțite de alte informații furnizate de conducere 


Dezacorduri cu conducerea 


În sensul acestei scrisori, standarde profesionale definesc un dezacord cu conducerea ca un 
aspect de audit, indiferent dacă sunt sau nu rezolvate spre satisfacția noastră, daca sunt 
semnificative pot influenta opinia privind situațiile financiare sau raportul auditorului. 


Suntem încântați să raportam că nu au apărut astfel de dezacorduri in cursul auditului nostru 


Consultarea cu alti contabili 


În unele cazuri, conducerea poate decide să se consulte cu alti contabili privind auditul și 
contabilitatea. În cazul în care aceasta consultare presupune aplicarea unui principiu contabil la 
declarațiile financiare ale organizației sau determină  tipul de opinie al auditorului, care poate fi 
exprimată cu privire la aceste declarații, standarde profesionale solicita  comunicarea  cu noi a 
consultantului contabil pentru a determina daca consultantul deține toate informațiile relevante. 


Din informațiile  noastre, nu au existat astfel de consultări cu alți contabili. 


Dificultățile întâmpinate în efectuarea de audit 


Nu am întâmpinat dificultăți semnificative în colaborarea cu managementul în realizarea și 
finalizarea auditului nostru. 
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CONCLUZIE 


Această comunicare este destinată exclusiv pentru informare si utilizare de către membrii 
comitetului de conducere ai organizației precum si membrilor comitetelor de conducere ale 
organizațiilor superioare. Acest raport nu este destinat a fi utilizat si nu ar trebui sa fie utilizat de 
către altcineva decât părțile specificate mai sus. 


Destinatari: E. Călugăru, L. Manea F. Luduşan


Copii:  S. Tomoiagă, A. Neatu, R. Paraschiv F. Cirnu
M. Brito B. Magyarosi N. Zens





		Scrisoarea de Comunicare a Auditului situațiilor financiare pentru anul încheiat la

		31 decembrie 2016
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To the Audit Committee 
Institutul Teologic Adventist Cernica 
Cernica, Ilfov, Romania 
 
 
We have audited the accompanying financial statements of Institutul Teologic Adventist 
Cernica (Organization) which comprise the statements of financial position as at 31 December 
2016 and 2015 and the statements of financial activity, statements of changes in net assets, 
and statements of cash flows for the years then ended, and a summary of significant 
accounting policies and other explanatory notes. 
 
 
Management’s Responsibility for the Financial Statements 
 
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial 
statements in accordance with accounting principles generally accepted by the Seventh-day 
Adventist denomination, and for such internal control as management determines is 
necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material 
misstatement, whether due to fraud or error. 
 
 
Auditor’s Responsibility 
 
Our responsibility, as internal auditors of the General Conference of Seventh-day Adventists, 
is to express an opinion on these financial statements based on our audits. We conducted our 
audits in accordance with international auditing standards generally accepted by the Seventh-
day Adventist denomination. Those standards require that we comply with ethical 
requirements and plan and perform the audits to obtain reasonable assurance whether the 
financial statements are free from material misstatement. 
 
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and 
disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s 
judgment, including assessment of the risks of material misstatement of the financial 
statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor 
considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the 
financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the 
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the 
entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting 
policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well 
as evaluating the overall presentation of the financial statements. 
 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide 
a basis for our qualified audit opinion. 


Schosshaldenstrasse 17 
3006 Berne Switzerland 
Tel. ++41-31-359 15 15 
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Basis for Qualified Opinion 


Management has not recorded an allowance for uncollectable accounts receivable in the 
accompanying  financial statements of financial position, which constitutes a departure from 
accounting standards adopted by the Seventh-day Adventist denomination. Had Management 
recorded this allowance for uncollectable accounts receivable, net accounts receivable and 
operating net assets would be decreased by RON 176,133.06 at 31 December 2016. 
 
Management did not keep or provide adequate supporting documentation related to account 
balances and related activity for property, plant, and equipment.  Without this information, we 
were unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to form an opinion on the balances 
and activity related to property, plant, and equipment.  


 
Qualified Opinion 


 
In our opinion, as internal auditors of the General Conference of Seventh-day Adventists, 
except for the effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion section of our 
report the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the 
financial position of Institutul Teologic Adventist Cernica as at 31 December 2016 and 2015, 
its financial performance and its cash flows for the years then ended in accordance with 
accounting principles generally accepted by the Seventh-day Adventist denomination. 
 
Other Matter 
 
In connection with our audit, we have also issued a report dated 10 January 2018 regarding 
compliance with the Working Policy of the General Conference of Seventh-day Adventists. 
 
 


 
 
 
 
10 January 2018 
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POLICY COMPLIANCE REPORT 


 
To the Audit Committee 
Institutul Teologic Adventist Cernica 
Cernica, Ilfov, Romania 
 
 
We have audited, in accordance with international auditing standards generally accepted by 
the Seventh-day Adventist denomination, the accompanying financial statements of Institutul 
Teologic Adventist Cernica called after as the Organization, which comprise the statements of 
financial position at 31 December 2016 and 2015, and the statements of financial activity, 
statement of changes in net assets, and statements of cash flows for the year then ended, 
and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes.  For the year 
ended 31 December 2016, we have issued our qualified report thereon dated 10 January 
2018. 
 
General Conference Working Policy (GCWP) S 19 05 requires the Organization to prepare 
monthly financial statements showing the actual operating results and budgetary provisions to 
date  These statements are to be provided to its controlling committee at least quarterly and 
at least 9 of the 12 monthly statements to its administrative officers. Management did not 
provide evidence that the Organization submitted these reports to its controlling committee or 
officers during the years ended at 31 December 2016 and 2015.   
 
GCWP V 14 30 prohibits the use of tithe funds for capital expenditures for buildings and 
facilities other than housing for employees whose remuneration is appropriately paid from tithe 
funds. During 2016 and 2015, the Organization disbursed significant amount from the 
allocated tithe function for capital expenditures which were not related to housing for 
employees whose remuneration is appropriately paid from tithe funds and for operating 
expenses for school. 
. 
In connection with our audit, as internal auditors of the General Conference of Seventh-day 
Adventists, except for the noncompliance with the policies discussed in the preceding 
paragraphs, nothing came to our attention that caused us to believe that the Organization 
failed to comply with the Working Policy of the General Conference of Seventh-day Adventists, 
insofar as it relates to those policies designated as “core” policies. However, our audit was not 
directed primarily toward obtaining knowledge of such noncompliance. 
 
This report is intended solely for the information and use of the officers of the Organization, its 
audit committee, its governing committee, and the officers and the officers and their designees 
of higher denominational organizations, and should not be distributed to other parties. 
 


 
10 January 2018 
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Seventh-day Adventist Church 
Institutul Teologic Adventist Cernica 


BALANCE SHEET 
31 December 2016 and 2015 


 
 
 


Total Total
Note 2016 2015


ASSETS


Current assets
Cash and cash equivalents 3 2,570,674.58    1,187,934.91    
Investments -                    -                    
Accounts receivable, net 5 1,462,689.74    2,078,914.22    
Supplies and prepaid expense 6 41,806.53         94,786.06         
Notes and loans receivable 7 -                    -                    


Total current assets 4,075,170.85    3,361,635.19    


Land, buildings, and equipment 8 141,907.53       215,830.93       


Other assets
Accounts receivable (non-current) 5 -                    -                    
Notes and loans receivable (non-current) -                    -                    


Total other assets -                    -                    


Total assets 4,217,078.38    3,577,466.12    


LIABILITIES


Current liabilities
Accounts payable 9 290,907.06       210,356.99       
Trust funds -                    -                    
Notes and loans payable -                    661,473.00       
Deferred income 293,148.39       187,494.73       


Total current liabilities 584,055.45       1,059,324.72    


Other liabilities
Accounts payable -                    -                    
Notes and loans payable -                    -                    


Total other liabilities -                    -                    


Total liabilities 584,055.45       1,059,324.72    


NET ASSETS


Unallocated functions 3,499,901.62    2,436,773.40    
Allocated functions 133,121.31       81,368.00         


Total net assets 3,633,022.93    2,518,141.40    


Total liabilities and net assets 4,217,078.38    3,577,466.12    
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Seventh-day Adventist Church  
Institutul Teologic Adventist Cernica 


STATEMENT OF FINANCIAL ACTIVITY 
Years Ended 31 December 2016 and 2015 


 
 


Total Total
Note 2016 2015


Earned income
Tuition and student services income 10 401,773.60       355,361.97       
Income Special Project "POSDRU" -                    1,435,666.02    
Other departmental services 11 518,386.51       447,845.87       
Donations received 75,206.38         5,930.79           
Investment and interest income 1,083.27           1,901.69           
Other operating income 651,420.09       445,251.19       
Direct allocated funds income -                    -                    


Total earned operating income 1,647,869.85    2,691,957.53    


Operating expenses
Employee related expense 12 2,834,410.65    2,914,494.65    
Administrative and general exp. 14 815,456.45       872,204.35       
Service expense 15 783,158.38       692,350.71       
Depreciation expense 8 106,417.08       114,902.24       
Expense Special Project "POSDRU" (2,267.00)          1,408,847.69    
Project Expense "CSCR" 134,178.19       112,655.01       


Total operating expenses 4,671,353.75    6,115,454.65    


Increase (decrease) before appropriations (3,023,483.90)   (3,423,497.12)   


Appropriations
Appropriations received 16 4,138,365.43    3,646,694.16    
Appropriations disbursed -                    -                    


Increase (decrease) after appropriations 1,114,881.53    223,197.04       


Capital transactions
Capital income -                    -                    
Capital expense -                    -                    


Increase (decrease) before transfers 1,114,881.53    223,197.04       


Transfers -                    -                    


Increase (decrease) for the year 1,114,881.53    223,197.04       


Net assets, beginning of year 2,518,141.40    2,294,944.36    
Prior year adjustment


Net assets, end of year 3,633,022.93    2,518,141.40    
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Seventh-day Adventist Church 


Institutul Teologic Adventist Cernica 
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS 


Years Ended 31 December 2016 and 2015 
 
 
 


Balance Transfers Transfers Balance
31 Dec 2015 Income Expense In Out 31 Dec 2016


Unallocated funds
Non-tithe 2,436,773.40   5,600,303.78   (4,537,175.56) -                  -                  3,499,901.62       


Total unallocated funds 2,436,773.40   5,600,303.78   (4,537,175.56) -                  -                  3,499,901.62       


Operating allocated funds
Fund CSCR 81,368.00        185,931.50      (134,178.19)    -                  -                  133,121.31          


Total operating allocated 81,368.00        185,931.50      (134,178.19)    -                  -                  133,121.31          


Capital allocated funds
Fund xxx -                  -                  -                  -                  -                  -                       


Total capital allocated -                  -                  -                  -                  -                  -                       


Total allocated funds 81,368.00        185,931.50      (134,178.19)    -                  -                  133,121.31          


Total all funds 2,518,141.40   5,786,235.28   (4,671,353.75) -                  -                  3,633,022.93       


 
 
 


Balance Transfers Transfers Balance
31 Dec 2014 Income Expense In Out 31 Dec 2015


Unallocated funds
Non-tithe 2,294,944.36   4,801,378.16   (4,593,951.95) -                  (65,597.17)      2,436,773.40   


Total unallocated funds 2,294,944.36   4,801,378.16   (4,593,951.95) -                  (65,597.17)      2,436,773.40   


Operating allocated funds
Fund Posdru 1,435,666.02   (1,408,847.69) 54,549.67        81,368.00        
Fund CSCR -                  101,607.51      (112,655.01)    11,047.50        -                  -                  


Total operating allocated -                  1,537,273.53   (1,521,502.70) 65,597.17        -                  81,368.00        


Capital allocated funds
Fund xxx -                  -                  -                  -                  -                  -                  


Total capital allocated -                  -                  -                  -                  -                  -                  


Total allocated funds -                  1,537,273.53   (1,521,502.70) 65,597.17        -                  81,368.00        


Total all funds 2,294,944.36   6,338,651.69   (6,115,454.65) 65,597.17        (65,597.17)      2,518,141.40   
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Seventh-day Adventist Church 
Institutul Teologic Adventist Cernica 


STATEMENT OF CASH FLOWS 
Years Ended 31 December 2016 and 2015 


 
 
 
 


Total Total
2016 2015


CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITES
Net increase from financial activity 1,114,881.53    223,197.04       


Adjustments to remove non-cash items:
Depreciation expense 106,417.08       114,902.24       
Disposal of plant assets - book value -                    (372,044.11)      
Plant assets adjustments -                    -                    


Changes in working capital:
(Increase) decrease - accounts receivable 616,224.48       (702,978.52)      
(Increase) decrease - supplies and prepaid 52,981.53         (908.88)             
(Increase) decrease - accounts receivable LT -                    -                    
Increase (decrease) - accounts payable 80,550.07         4,751.95           
Increase (decrease) - trust funds -                    -                    
Increase (decrease) - deferred income 105,653.66       23,144.66         
Increase (decrease) - accounts payable LT -                    -                    


Net cash provided (used) from operating 2,076,708.35    (709,935.62)      


INVESTING ACTIVITIES
Proceeds of plant assets disposals 117,726.42       372,011.11       
Purchase of plant assets (150,222.10)      (60,487.72)        
Notes and loans receivable issued 2,000.00           
Notes and loans receivable repaid -                    
Proceeds of investment disposals -                    -                    
Funds invested -                    -                    


Net cash provided (used) from investing (32,495.68)        313,523.39       


FINANCING ACTIVITIES
New loans payable received (661,473.00)      661,473.00       
Loans repaid -                    -                    


Net cash provided (used) from financing (661,473.00)      661,473.00       


Net increase (decrease) for the year 1,382,739.67    265,093.77       


Cash and cash equivalents, 1 January 1,187,934.91    922,841.14       


Cash and cash equivalents, 31 December 2,570,674.58    1,187,934.91    
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Seventh-day Adventist Church 
Institutul Teologic Adventist Cernica 


NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
Years Ended 31 December 2016 and 2015 


 
 
Note 1    Organization Structure  


The Institutul Teologic Adventist Cernica called later as the Organization is an educational 
institution of the world-wide Seventh-day Adventist Church, containing a theological seminary 
and other tree university specializations: English language, Social assistance and Pedagogy. 
Most of the Organization’s financial activities consist of transactions with students and with 
the six Conferences from Romania which grant appropriations.  There are also many 
transactions with related parties such as the Romanian Union of Conferences and other 
denominational entities in Romania. 


Note 2    Summary of Significant Accounting Policies 


Currency - The financial statements and notes thereto are presented in EURO (EUR), which 
is the functional currency of the Organization. In accordance with policies of the Seventh-day 
Adventist denomination, the various local currencies are converted into EUR at fixed rates of 
exchange, which are set each month by the Inter-European Division, and are intended to 
approximate current market exchange rates. For comparison, the fixed exchange rate with the 
US dollar was RON 0.235222 = USD 1.00 and RON 0.248657 = USD 1.00 at 31 December 
2016 and 2015, respectively. 


Accounting Method - The accounting records are maintained on the accrual method of 
accounting at historical cost, in accordance with International Financial Reporting Standards 
generally accepted by the Seventh-day Adventist denomination.   


Cash and Equivalents - Cash consists of currency on hand and bank checking and saving 
accounts that are held for operating purposes. Cash equivalents consist of highly-liquid assets 
that are readily convertible to cash and are held for operating purposes. Cash equivalents 
include items such as time deposits that have a maturity date of three months or less from the 
date of acquisition and money market funds. Cash and equivalents that are held for purposes 
other than operating are classified as non-operating cash and investments. The increase or 
decrease in operating cash and equivalents is reported in the statement of cash flows as an 
increase or decrease in cash. The increase or decrease in non-operating cash and 
investments is reported in the statement of cash flows as proceeds or purchases of 
investments. 


Investments – Investments consist of time deposits that have a maturity date of more than 
three months, and debt and equity securities, which are held for current income and/or 
appreciation in value.  


All investments whose value can be reliably measured are carried at fair value based on the 
investment portfolio as a whole for each type of instrument.  Those investments that meet 
certain criteria are classified as held-to-maturity instruments, and are carried at historical cost.  
The difference between aggregate fair value and historical cost for each type of instrument is 
recorded in a valuation account.  The change in this valuation account during each period is 
recognized as an unrealized gain or loss in the statement of financial activity. 
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Seventh-day Adventist Church 
Institutul Teologic Adventist Cernica 


NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
Years Ended 31 December 2016 and 2015 


 
 
Inventory – All inventories are valuated at the lower of cost or market value. All inventories are 
by actual count on or near 31 December. 


Land, Buildings, and Equipment - Land, buildings, and equipment assets are recorded at 
historical cost in local currency, and are depreciated by the straight-line method over the 
estimated useful lives of the assets, which range from three to seventy-five years. Depreciation 
is applied only after the first full year of useful lives of the assets. Legal title to the land used 
by the Organization is held in the name of the Institutul Teologic Adventist Cernica.  


 


 


 


Note 3 Cash and Cash Equivalents
2016 2015


Cash on hand 18,960.47       75,466.85       
Bank accounts 2,374,826.11  744,100.06     
Interest bearing accounts 176,888.00     368,368.00     
Term deposits -                  -                  


Total cash and cash equivalents 2,570,674.58  1,187,934.91  
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Seventh-day Adventist Church 


Institutul Teologic Adventist Cernica 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 


Years Ended 31 December 2016 and 2015 
 
 
Note 5 Accounts Receivable


2016 2015
Current Accounts Receivable
Higher organization 198,949.72     78,381.82       
Other denominational entities 968,659.25     952,498.65     
Subsidiary organizations -                  -                  
Employees 22,373.92       11,456.33       
General 133,495.47     900,566.40     
Students 139,211.38     136,011.02     
Doubtful Students -                  -                  


Total current accounts receivable 1,462,689.74  2,078,914.22  


Allowance for doubtful accounts -                  -                  


Net current accounts receivable 1,462,689.74  2,078,914.22  


Accounts Receivable Long-Term
Higher organization -                  -                  
Cautions -                  -                  
General -                  


Total accounts receivable long-term -                  -                  


Total accounts receivable 1,462,689.74  2,078,914.22  


 
 
 
Note 6 Supplies and Prepaid Expense


2016 2015


Supplies -                  -                  
Inventory goods for sale -                  -                  
Other inventories 18,242.50       45,186.19       


Total supplies 18,242.50       45,186.19       


Provision for obsolescence -                  -                  
Provision for slow-moving stock -                  -                  


Net supplies 18,242.50       45,186.19       


Prepaid expense 23,564.03       49,599.87       


Total supplies and prepaid expense 41,806.53       94,786.06       
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Seventh-day Adventist Church 
Institutul Teologic Adventist Cernica 


NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
Years Ended 31 December 2016 and 2015 


 
 
 
Note 8 Property and Equipment


Accumulated Net Depreciation
Total Cost Depreciation Value Expense


Balances at 31 December 2016
Land -                   -                  -                  -                   
Land improvements -                   -                  -                  -                   
Buildings 5,961.50          (5,961.50)        -                  55.19               
Furnishings and equipment 1,410,443.01   (1,268,535.48) 141,907.53      106,361.89      
Other capital assets -                   -                  -                  -                   


Total cost 1,416,404.51   (1,274,496.98) 141,907.53      106,417.08      


Balances at 31 December 2015
Land -                   -                  -                  -                   
Land improvements -                   -                  -                  -                   
Buildings 5,961.50          (5,906.31)        55.19               
Furnishings and equipment 1,260,220.91   (1,044,445.17) 215,775.74      114,902.24      
Other capital assets -                   -                  -                  -                   


Total cost 1,266,182.41   (1,050,351.48) 215,830.93      114,902.24      


Summary of Changes
Balance Balance


31-12-2015 Additions Deletions 31-12-2016
Total Cost
Land -                   -                  -                  -                   
Land improvements -                   -                  -                   
Buildings 5,961.50          -                  5,961.50          
Furnishings and equipment 1,260,220.91   150,222.10      1,410,443.01   
Other capital assets -                   -                  -                  -                   


Total cost 1,266,182.41   150,222.10      -                  1,416,404.51   


Accumulated Depreciation
Land improvements -                   -                  -                  -                   
Buildings (5,906.31)         (55.19)             -                  (5,961.50)         
Furnishings and equipment (1,044,445.17)  (224,090.31)    (1,268,535.48)  
Other capital assets -                   -                  -                  -                   


Accumul. depreciation (1,050,351.48)  (224,145.50)    -                  (1,274,496.98)  


Net value 215,830.93      (73,923.40)      -                  141,907.53      
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Seventh-day Adventist Church 
Institutul Teologic Adventist Cernica 


NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
Years Ended 31 December 2016 and 2015 


 
 
 
Note 9 Accounts Payable and Accrued Liabilities


2016 2015
Current accounts payable and accrued liabilities
Bank overdraft -                  -                  
Higher organization -                  -                  
Other denominational organizations 22,572.32       13,888.00       
Subsidiary organizations -                  -                  
Employees 108,762.00     -                  
General accounts payable 58,917.54       102,650.79     
Students 3,060.20         3,060.20         
Government payable 97,595.00       90,758.00       


Total accounts payable 290,907.06     210,356.99     
 
 
Note 10 Tuition & Student Services Income


2016 2015


Tuition income 351,901.04     339,108.74     
Tuition from government income -                  -                  


Total tuition income 351,901.04     339,108.74     


Student services 49,872.56       16,253.23       
Student services from government -                  -                  


Total student services income 49,872.56       16,253.23       


Total tuition & student services income 401,773.60     355,361.97     


 
 
Note 11 Other Departmental Services Income


2016 2015


Dorms income 154,586.74     119,816.23     
Cafeteria income 219,456.94     218,908.76     
Laundry income -                  -                  
Other departmental income 144,342.83     109,120.88     


Total other departmental services income 518,386.51     447,845.87     
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Seventh-day Adventist Church 
Institutul Teologic Adventist Cernica 


NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
Years Ended 31 December 2016 and 2015 


 
 
 
 
Note 12 Employee Related Expense


2016 2015


Employee salaries 2,079,408.00  2,043,208.50  
Employee travel expenses 93,146.10       139,884.85     
Employee allowances 161,842.23     147,992.30     
Employee insurance and contributions 144,595.00     144,046.00     
Other employee expenses 28,369.00       26,339.00       
Retirement contribution (Note 13) 327,050.32     413,024.00     


Total employee related expense 2,834,410.65  2,914,494.65  


 
Note 13   Retirement Plan 


Included in payroll taxes are statutory contributions to the state for the future retirement 
benefits of the employees non-clerics.  
 
For clerics employees, the Institutul Teologic Adventist Cernica participates in a non-
contributory defined benefit pension plan. The plan, is sponsored and administered in 
accordance with published policies by the General Conference of Seventh-Day Adventists, 
Inter European Division.  It is supported by contributions from various organizations. The 
contributions of Institutul Teologic Adventist Cernica are  based generally on a percentage of 
basic remuneration of eligible employees of institutions. 
The contributions paid by the Organization for the years ended on 31 December 2016 and 
2015 respectively were: 
 


2016 2015


Retirement contribution 327,050.32     413,024.00     
Total contributions for retirement expenses 327,050.32     413,024.00     


 
It is not reasonably possible to determine the actuarial present value of accumulated benefits 
or plan net assets for employees of Institutul Teologic Adventist Cernica.  However, non-
actuarial estimates tend to indicate that the present value of vested benefits exceeds the 
estimated market value of plan assets. It is the policy of the Inter-European Division to 
maintain in the unallocated fund balance of the plan an amount equal to three times (EUD-
WP F-54 1.4) the amount paid to beneficiaries in the most recent full fiscal year. 
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Seventh-day Adventist Church 
Institutul Teologic Adventist Cernica 


NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
Years Ended 31 December 2016 and 2015 


 
 
Note 14 Administrative and General Expense


2016 2015


Administrative expense 497,190.54     531,109.08          
Finance expense 4,818.13         11,654.68            
Office expense 22,025.40       33,681.28            
General expense 265,577.48     269,611.04          
Insurance expense 22,824.90       26,148.27            
Other expense 3,020.00         -                      


Total administrative and general expense 815,456.45     872,204.35          


 
 
Note 15 Service Expense


2016 2015


Instructional expense 57,258.92       14,439.65       
Student services expense 103,134.71     -                  
Boarding expense 40,851.48       115,971.45     
Cafetaria expense 366,248.38     376,725.90     
Transport Expense 215,664.89     185,213.71     


Total service expense 783,158.38     692,350.71     
 
Note 16 Appropriations


2016 2015
 IA Appropriations Received
Appropriation 6% from tithe 3,952,433.93  3,545,086.65  
Appropriation xxx -                  -                  


Total IA appropriations received 3,952,433.93  3,545,086.65  


Other Operating Appropriations Received
Appropriation from EUD for CSCR 185,931.50     101,607.51     
Appropriation xxx -                  -                  


Total other operating appropriations received 185,931.50     101,607.51     


Total appropriations received 4,138,365.43  3,646,694.16  


Approriations disbursed 
Appropriation disbursed for xxx -                  -                  


Total approriations disbursed -                  -                  


Net appropriations received 4,138,365.43  3,646,694.16  
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Seventh-day Adventist Church 
Institutul Teologic Adventist Cernica 


NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
Years Ended 31 December 2016 and 2015 


 
Note 17 Denominational Working Capital and Liquidity


2016 2015


WORKING CAPITAL STATEMENT


Working Capital:
Current assets 4,075,170.85   3,361,635.19   
Current liabilities 584,055.45      1,059,324.72   


Actual working capital 3,491,115.40   2,302,310.47   


Working Capital Recommended by Policy
20% of annual operating expense 934,270.75      1,223,090.93   
Operating allocated net assets 133,121.31      81,368.00        


Recommended working capital 1,067,392.06   1,304,458.93   


Excess (deficiency) of actual over recommended 2,423,723.34   997,851.54      


Percentage of actual to recommended working capit 327.07% 176.50%


LIQUIDITY STATEMENT


Liquidity:
Cash and cash equivalents 2,570,674.58   1,187,934.91   
Receivable from higher organisation -                      -                      


Total liquidity assets 2,570,674.58   1,187,934.91   


Less commitments:
Current liabilities 584,055.45      1,059,324.72   
Allocated net assets 133,121.31      81,368.00        


Total commitments 717,176.76      1,140,692.72   


Net liquid assets 1,853,497.82   47,242.19        


Percentage of liquid assets to commitments 358.44% 104.14%


 








    
  


 


 


             


 


 


 


 


 


RAPORT PRIVIND CONFORMAREA CU REGULAMENTUL DE LUCRU 


 
Membrilor Comitetului de Audit al 
Institutului Teologic Adventist Cernica 
Cernica, Ilfov,Romania 
 
 
 
În conformitate cu Standardele Internaționale de Audit general acceptate de Biserica Adventistă de 
Ziua a Şaptea, noi am auditat situațiile financiare ale Institutului Teologic Adventist la 31 decembrie 
2016 si 2015 precum şi contul de profit și pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu şi a 
fluxului de numerar, pentru exerciţiul menţionat mai sus şi un sumar al politicilor contabile 
semnificative si alte note explicative. Am redactat un raport de audit pe acest subiect în 10 ianuarie 
2018 
 
Regulamentul de lucru (GCWP) S 19 05 prevede ca administrația sa pregătească rapoarte 
financiare lunare privind rezultatele obținute si comparația cu bugetul aprobat. Aceste rapoarte 
trebuie sa fie prezentate spre analiză comitetului de conducere cel putin trimestrial iar pentru 
administratori cel putin 9 din 12. Managementul nu a prezentat nicio dovadă că a pregatit și trimis 
aceste rapoarte comitetului de conducere si administratorilor organizației superioare in anul 
încheiat la 31 decembrie 2016. 


GCAS V14 30 interzice utilizarea fondurilor din zecime pentru achiziţia sau intreţinerea activelor 
fixe, cu excepţia caselor care sunt locuite de cei care pot fi plătiţi din fonduri de zecime şi de 
asemenea interzice folosirea acestor fonduri pentru cheltuieli  obişnuite de functionare a scolilor. În 
anul 2016 Organizaţia a utilizat fonduri din zecime pentru scopuri interzise de regulamentul de 
lucru. 


În legătură cu verificarea noastră, în calitate de auditori interni ai Conferinţei Generale a Bisericii 
Adventiste de Ziua a Șaptea, cu excepțiile de nonconformitate prezentate in paragrafele anteriore, 
nu avem cunoştinţă de vreun fapt care să ne permită a crede că această organizaţie nu se 
conformează în manieră semnificativă Politicilor de lucru ale Conferinței Generale a Bisericii 
Adventiste de Ziua a Șaptea. 
 
  


2Schosshaldenstrasse 17 


3006 Berne Switzerland 


Tel. ++41-31-359 15 15 


Fax ++41-31-359 15 66 


www.gcasconnect.org 







    
  


 


 


Acest atestat este destinat exclusiv pentru informare si utilizare de către membrii comitetului de 
audit, membrii comitetului de conducere al organizației precum si membrii comitetelor de 
conducere ale organizațiilor superioare. Acest raport nu este destinat a fi utilizat si nu ar trebui sa 
fie utilizat de către altcineva decât părțile specificate mai sus. 


 


  10 februarie 2018 





